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कर्णाली प्रदेश सरकणरकण मणननीय मुख्यमन्त्री तथण कर्णाली प्रदेश योजनण आयोगकण अध्यक्ष महेन्त्र बहणदरु शणहीको 
अध्यक्षतणमण २०७८ वैशणख १२ गतेकण ददन कर्णाली प्रदेश ववकणस पररषद्को दोस्रो बैठक भर्ुाअल रुपमण सम्पन्न 
भएको छ ।बैठकमण कर्णाली प्रदेश योजनण आयोगकण उपणध्यक्ष डण. सवारणज खड्कणले कर्णाली प्रदेशको प्रथम 
पञ्चबषीय योजनणको कणयणान्त्वयन सम्बन्त्धमण प्रस्तुवत गनुाभयो । यस्तै आयोगकण सदस्य डण. दीपेन्त्र रोकणयणले र्णलु 
आ.ब.को नीवत तथण कणयाक्रम र बजेट कणयणान्त्वयनको अवस्थण र आगणमी आ.ब. को नीवत तथण कणयाक्रम र बजेटको 
तयणरीकण सम्बन्त्धमण प्रस्तुवत गनुाभयो । यसगैरी आयोगकण सदस्य योगेन्त्र बहणदरु शणहील ेपररयोजनण बैक, लगणनी 
सम्मेलन र आर्थाक मणवमलण तथण योजनण मन्त्रणलयकण उप–सवर्व ददव्यरणज पोखरेलल ेसह–लगणनीको सम्बन्त्धमण 
प्रस्तुवत गनुाभयो । 

कर्णाली प्रदेश योजनण आयोग (गठन तथण कणया सञ्चणलन) आदेशको दफण ७ अनुसणर गठन भएको कर्णाली प्रदेश 
ववकणस पररषद्को बैठककण सदस्यज्यूहरुल े प्रस्तुत ववषयमण व्यणपक छलफल गनुाभयो । वैठकले दीर्ाकणलीन लक्ष्य 
प्रणविकण लणवग प्रथम पञ्चवषीय योजनण महत्वकणांक्षीजस्तो देवखएपवन योजनणले मणगावनददेशन गरेअनुसणर अगणवड बढ्न 
पनदेमण जोड ददनुभयो । र्णलु आ.व. मण २० प्रवतशत मणर बजटे खर्ा भएको र यसो हुनुको मुलकणरर् दक्ष 
जनशवक्तको अभणव, सणनण योजनण बढी हुनु, अपनत्वको कमी, अध्ययन नभएकण आयोजनण हुनु, अवण्डण बजेट रहनु¸ 
खररद प्रदक्रयण योजनणमण अलमल देवखनु, समयमै आयोजनणको EIA/IEE नहुनु, जग्गण प्रणविमण समस्यण देवखनु, 

सीमणनण तथण मुलको वववणदजस्तण ववषय वजम्मेवणर रहेको कुरण छलफलमण आएको वथयो । पररषद ्वैठकले यस्तण 
ववकणस कणयाक्रमको समस्यण समणधणन गनुाकण सणथै योजनण छनोटदेवख कणयणान्त्वयनसम्म प्रदेश र स्थणनीय तहबीर् 
दह्रो सहकणया हुनुपनदेमण जोड ददएको छ ।  

पररषद्ले कर्णाली प्रदेश सरकणरले कोरोनण वनयन्त्रर् तथण रोकथणममण सांवेदनशील भर्ा व्यवस्थणपन गनुापनदे¸ वशक्षण 
पखाने ववषय नभएकणले वशक्षणमण वडवजटल व्यवस्थण गनुापनदे¸ कृवष तथण वनजन्त्य उत्पणदन र उद्योगमण जोड 
ददनुपनदे¸ पूवणाधणर ववकणसमण वनरन्त्तरतण ददनुकण सणथै रोजगणरीको सुवनविततण गरणउनुपनदेमण जोड ददएको छ ।  
यसैगरी पररषद्ले अधुरण योजनण पुरण गनदे¸ नयणाँ योजनणलणर्ा अध्ययन गनदे¸ जनशवक्तको व्यवस्थणपन गनदे र 
आयोजनण बैंकको व्यवस्थणपन गरी कर्णालीमण लगणनी आकर्षात गनुापनदेमण जोड ददएको छ । प्रथम पञ्चवषीय 
योजनणको सफल कणयणान्त्वयन गनदे क्रममण आगणमी आ.व.को नीवत तथण कणयाक्रम र बजेटकण लणवग पररषद्कण सदस्य 
तथण अन्त्य सरोकणरवणलणबणट वलवखत सुझणव मणग गनदे भएकण छौ । समग्रमण कर्णाली प्रदेश ववकणस पररषद्को दोस्रो 
वैठकले मणगावनददेशन गरेअनुसणर व्यवहणरत कणयणान्त्वयन गदै अवर् बढ्ने जणनकणरी गरणउाँ दछौ । धन्त्यवणद !   
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डण. दीपेन्त्र रोकणयण 
सांयोजक  

कर्णाली प्रदेश ववकणस पररषद ्दोस्रो बैठक सांयोजन सवमवत  

कर्णाली प्रदेश योजनण आयोग  वीरेन्त्रनगर, सुखदेत नेपणल 


